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2522
UCHWAŁA Nr XX/31/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2, art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późn. zmianami) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.

Poz. 2522

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato
Załącznik do uchwały Nr XX/31/09
Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 29 maja 2009r.

Statut
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn zwany dalej „Domem”
jest jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Siedzibą Domu jest miejscowość Podkonarze 40, gm. Bodzentyn.
3. Bezpośredni nadzór nad Domem sprawuje Zarząd Powiatu w Kielcach.
4. Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
§ 2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 Podkonarze 40, gm. Bodzentyn działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o
przepisy:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1592 z późn. zm.)

2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.
2104 z późn. zmianami),
3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz.
728 z późn. zmianami)
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych
(Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455),
5) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie
dziecka oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2004r.
Nr 245, poz. 2461 z późn. zmianami).
6) Niniejszego statutu.
7) Regulaminu organizacyjnego uchwalonego
przez Zarząd Powiatu w Kielcach.

Rozdział II
Zakres działania
§ 3.1. Dom jest całodobową placówką dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, realizującą zadania opieki całkowitej w warunkach
naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację Ŝycia do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.
2. Do zadań domu naleŜy w szczególności:
1) Zapewnienie wychowankom rodzinnej atmosfery i niezbędnych potrzeb bytowych.
2) Zapewnienie właściwych warunków rozwoju
dzieci poprzez:
a) Realizację obowiązku szkolnego,
b) Zdobycie kwalifikacji zawodowych,
c) Wyrobienie nawyku pracy,
d) Korzystanie z przysługujących świadczeń
zdrowotnych,
e) Kształcenie zachowań prozdrowotnych i
kultury osobistej,

f)

Przygotowanie dzieci do samodzielności
oraz współŜycia w społeczeństwie.
3) W realizacji zadań i zaspakajaniu potrzeb
dzieci najwaŜniejsze są:
a) Dobro dziecka,
b) Poszanowanie podmiotowości i praw
dziecka,
c) Potrzeba wyrównywania deficytów rozwojowych poprzez: konsultacje medyczno-specjalistyczne, zajęcia logopedyczne,
wyrównawcze, korekcyjne,
d) Wspieranie rozwoju dziecka poprzez
umoŜliwienie kształcenia rozwoju zainteresowań: basen, modelarnie, zajęcia na
siłowni i sali gimnastycznej, zajęcia komputerowo-internetowe, wspólne wycieczki
rowerowe i inne.
4) Zaspakajanie potrzeb dzieci Dom realizuje co
najmniej na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.
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Poz. 2522 i 2523

Rozdział III
Struktura organizacyjna
§ 4.1. Pracą domu kieruje i reprezentuje go
na zewnątrz Dyrektor Domu.

4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd
Powiatu w Kielcach i ponosi odpowiedzialność
za całokształt zadań i funkcjonowanie Domu.

2. Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia i
zwalnia Dyrektora Domu.

5. Organizację Domu i szczegółowe zadania z uwzględnieniem ich specyfiki określa regulamin organizacyjny Domu nadany Uchwałą
Zarządu Powiatu w Kielcach.

3. Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia
Dyrektora Domu, po zasięgnięciu opinii Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kielcach.

Rozdział IV
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
§ 5.1. Dom jest jednostką budŜetową.

3. Gospodarkę finansową regulują odpowiednie przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawę gospodarki finansowej Domu
stanowi roczny plan finansowy, zatwierdzony
przez Zarząd Powiatu W Kielcach.

4. Dom prowadzi takŜe inną dokumentację
związaną z jego funkcjonowaniem.

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 6. Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2523
UCHWAŁA Nr XX/32/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1
w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2, art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zmianami) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się w Statucie Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej, ul. Kielecka 14, gm. Masłów, stanowiącym Załącznik do
Uchwały Nr XXXII/25/06 Rady Powiatu w
Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie
nadania Statutu dla jednostki budŜetowej: Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli Kopcowej,
zmienionego Uchwałą Nr XII/31/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2008r., następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli
Kopcowej zwany dalej „Domem” jest jed-

nostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego
nie posiadającą osobowości prawnej”,
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Domu jest miejscowość Wola
Kopcowa, ul. Kielecka 14, 26-001 Masłów”,
3. W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”,
4. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Woli
Kopcowej, ul Kielecka 14, gm. Masłów działa
na podstawie obowiązującego prawa, w
szczególności w oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami),
3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zmianami)
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4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2007r.
w
sprawie
placówek
opiekuńczowychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201,
poz. 1455),
5) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz. U. z 2004r. Nr 245, poz. 2461 z późn.
zmianami).
6) Niniejszego statutu.
7) Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Kielcach”.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom jest całodobową placówką dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
realizującą zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację Ŝycia do
czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego
usamodzielnienia”,

Poz. 2523 i 2524

6. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1 Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
§ 4.2 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia i zwalnia Dyrektora Domu.
§ 4.3 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia Dyrektora Domu, po zasięgnięciu
opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 4.4 Dyrektor działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Powiatu w Kielcach i ponosi odpowiedzialność za całokształt zadań i funkcjonowanie Domu.
§ 4.5 Organizację Domu i szczegółowe
zadania z uwzględnieniem ich specyfiki
określa regulamin organizacyjny Domu nadany Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato

2524
UCHWAŁA Nr XX/33/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2, art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zmianami) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się w Statucie Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm.
Zagnańsk, stanowiącym Załącznik do Uchwały
Nr XXXII/26/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
28 kwietnia 2006r, w sprawie nadania Statutu
dla jednostki budŜetowej: Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Jaworze, zmienionego Uchwałą
Nr XII/32/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
14 kwietnia 2008r., następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Jaworzu
zwany dalej „Domem” jest jednostką orga-

nizacyjną Powiatu Kieleckiego nie posiadającą osobowości prawnej”,
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Domu jest miejscowość
Jaworze 72, 26-050 Zagnańsk”
3. W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”,
4. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Jaworzu 72, gm. Zagnańsk działa na podstawie
obowiązującego prawa, w szczególności w
oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami),
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3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zmianami)
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2007r.
w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455),
5) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie
dziecka oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2004r.
Nr 245, poz. 2461 z późn. zmianami).
6) Niniejszego statutu.
7) Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Kielcach”.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom jest całodobową placówką dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
realizującą zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację Ŝycia do
czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego
usamodzielnienia”,

Poz. 2524 i 2525

6. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1 Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
§ 4.2 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia i zwalnia Dyrektora Domu.
§ 4.3 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia Dyrektora Domu, po zasięgnięciu
opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 4.4 Dyrektor działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Powiatu w Kielcach i ponosi odpowiedzialność za całokształt zadań i funkcjonowanie Domu.
§ 4.5 Organizację Domu i szczegółowe
zadania z uwzględnieniem ich specyfiki
określa regulamin organizacyjny Domu nadany Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato

2525
UCHWAŁA Nr XX/34/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
w Rakowie, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2, art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zmianami) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się w Statucie Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 3 w Rakowie, Osiedle 70 lecia
Niepodległości 35, stanowiącym Załącznik do
Uchwały Nr XXXII/27/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006r, w sprawie nadania Statutu dla jednostki budŜetowej: Rodzinny
Dom Dziecka Nr 3 w Rakowie, zmienionego
Uchwałą Nr XII/33/08 Rady Powiatu w Kielcach
z dnia 14 kwietnia 2008r., następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Rakowie
zwany dalej „Domem” jest jednostką orga-

nizacyjną Powiatu Kieleckiego nie posiadającą osobowości prawnej”,
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Domu jest miejscowość
Raków 26-035, Osiedle 70 lecia Niepodległości 35”
3. W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”,
4. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Rakowie,
Osiedle 70 lecia Niepodległości 35 działa na
podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami),
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3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zmianami)
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2007r.
w
sprawie
placówek
opiekuńczowychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201,
poz. 1455),
5) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz. U. z 2004r. Nr 245, poz. 2461 z późn.
zmianami).
6) Niniejszego statutu.
7) Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Kielcach”.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom jest całodobową placówką dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
realizującą zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację Ŝycia do
czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego
usamodzielnienia”,
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6. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1 Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
§ 4.2 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia i zwalnia Dyrektora Domu.
§ 4.3 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia Dyrektora Domu, po zasięgnięciu
opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 4.4 Dyrektor działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Powiatu w Kielcach i ponosi odpowiedzialność za całokształt zadań i funkcjonowanie Domu.
§ 4.5 Organizację Domu i szczegółowe
zadania z uwzględnieniem ich specyfiki
określa regulamin organizacyjny Domu nadany Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato

2526
UCHWAŁA Nr XX/35/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2, art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zmianami) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się w Statucie Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce, stanowiącym Załącznik do Uchwały
Nr XXXII/28/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
28 kwietnia 2006r, w sprawie nadania Statutu
dla jednostki budŜetowej: Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Wójtostwo, zmienionego Uchwałą
Nr XII/34/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
14 kwietnia 2008r., następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Wójtostwie zwany dalej „Domem” jest jednostką
organizacyjną Powiatu Kieleckiego nie posiadającą osobowości prawnej”,
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Domu jest miejscowość
Wójtostwo 33 B, 26-021 Daleszyce”,
3. W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”,
4. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 w Wójtostwie 33 B, gm. Daleszyce działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności
w oparciu o przepisy:

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 341
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1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami),
3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zmianami)
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2007r.
w
sprawie
placówek
opiekuńczowychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201,
poz. 1455),
5) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz. U. z 2004r. Nr 245, poz. 2461 z późn.
zmianami).
6) Niniejszego statutu.
7) Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Kielcach”,
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom jest całodobową placówką dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
realizującą zadania opieki całkowitej w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację Ŝycia do
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czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego
usamodzielnienia”.
6. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1 Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
§ 4.2 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia i zwalnia Dyrektora Domu.
§ 4.3 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia Dyrektora Domu, po zasięgnięciu
opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 4.4 Dyrektor działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Powiatu w Kielcach i ponosi odpowiedzialność za całokształt zadań i funkcjonowanie Domu.
§ 4.5 Organizację Domu i szczegółowe
zadania z uwzględnieniem ich specyfiki
określa regulamin organizacyjny Domu nadany Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato

2527
UCHWAŁA Nr XX/36/09
RADY POWIATU W KIELCACH
z dnia 29 maja 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5
w Zabłociu 56, gm. Zagnańsk
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592
z późn. zm.), w związku z art. 20 ust. 2, art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zmianami) Rada Powiatu w Kielcach
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się w Statucie Rodzinnego
Domu Dziecka Nr 5 w Zabłociu 56, gm.
Zagnańsk, stanowiącym Załącznik do Uchwały
Nr XXXII/29/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
28 kwietnia 2006r, w sprawie nadania Statutu
dla jednostki budŜetowej: Rodzinny Dom Dziecka

Nr 5 w Zabłociu, zmienionego Uchwałą
Nr XII/35/08 Rady Powiatu w Kielcach z dnia
14 kwietnia 2008r., następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Zabłociu
zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Kieleckiego nie posiadającą osobowości prawnej”,
2. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Domu jest miejscowość
Zabłocie 56, 26-050 Zagnańsk”,
3. W § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„Dom podlega wpisowi do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”,
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4. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 w Zabłociu
56, gm. Zagnańsk działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
2) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zmianami),
3) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zmianami)
4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 października 2007r.
w
sprawie
placówek
opiekuńczowychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201,
poz. 1455),
5) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na
utrzymanie dziecka oraz stawek na bieŜące funkcjonowanie placówki rodzinnej
(Dz. U. z 2004r. Nr 245, poz. 2461 z późn.
zmianami).
6) Niniejszego statutu.
7) Regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Kielcach”.
5. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dom jest całodobową placówką dla
dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej,
realizującą zadania opieki całkowitej w wa-
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runkach naturalnego środowiska rodzinnego. Środowisko to zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa i stabilizację Ŝycia do
czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego
usamodzielnienia”.
6. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1 Pracą Domu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Domu.
§ 4.2 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia i zwalnia Dyrektora Domu.
§ 4.3 Zarząd Powiatu w Kielcach zatrudnia Dyrektora Domu, po zasięgnięciu
opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
§ 4.4 Dyrektor działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictw udzielonych przez
Zarząd Powiatu w Kielcach i ponosi odpowiedzialność za całokształt zadań i funkcjonowanie Domu.
§ 4.5 Organizację Domu i szczegółowe
zadania z uwzględnieniem ich specyfiki
określa regulamin organizacyjny Domu nadany Uchwałą Zarządu Powiatu w Kielcach”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kielcach.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: T. Lato

2528
UCHWAŁA Nr XXXVIII/61/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego
na terenie miasta SkarŜyska-Kamiennej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednol.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), oraz art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (tekst.
jednol.: Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, z poźn.
zm). - Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej, uchwala
co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Uchwała reguluje warunki i tryb
udzielania przez Gminę SkarŜysko-Kamienna
wsparcia finansowego na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego, realizowane przez kluby sportowe uczestniczące we

współzawodnictwie sportowym organizowanym
lub prowadzonym w określonej dyscyplinie
sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upowaŜnienia.

Dziennik Urzędowy
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2. Przepisów uchwały nie stosuje się do
dotacji udzielanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na podstawie art. 176
ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późn.
zm.) oraz dotacji celowych udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.
3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu
kwalifikowanego następuje w formie dotacji
celowej, przyznawanej klubowi sportowemu na
warunkach i w trybie określonych w uchwale
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) sporcie kwalifikowanym - naleŜy przez to
rozumieć określoną w art. 3 pkt 3 i 4 ustawy
z dnia 29 listopada 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn.
zm.) formę aktywności ludzkiej związaną
z uczestnictwem we współzawodnictwie
sportowym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji osób zmierzających do uzyskania właściwych dla danej dyscypliny
sportu rezultatów, stanowiącej współzawodnictwo organizowane lub prowadzone w danej dyscyplinie sportu przez polski związek
sportowy lub podmiot działający z jego
upowaŜnienia,
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2) klubie sportowym - naleŜy przez to rozumieć
prowadzącą działalność w zakresie sportu
kwalifikowanego osobę prawną utworzoną
na podstawie odrębnych przepisów, a takŜe
inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność w zakresie sportu kwalifikowanego,
3) licencji - naleŜy przez to rozumieć licencję
określoną w art. 6 ust. 1 ustawy, o której
mowa w pkt 1, przyznawaną przez właściwy
polski związek sportowy dla klubu sportowego uczestniczącego w sporcie kwalifikowanym w danej dyscyplinie sportowej,
4) przedsięwzięcie - naleŜy przez to rozumieć
zadanie realizowane przez klub sportowy,
stanowiące wydatki bieŜące tego klubu, które
w sposób bezpośredni przyczynią się do
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
miasta SkarŜysko-Kamienna,
5) wnioskodawcy - naleŜy przez to rozumieć
klub sportowy, który na warunkach i w trybie
niniejszej uchwały złoŜy wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia,
6) umowie - naleŜy przez to rozumieć umowę o
dotację między Gminą SkarŜysko-Kamienna
a klubem sportowym, której treść reguluje
art. 130 w związku z art. 189a ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych i
postanowienia niniejszej uchwały.

Rozdział II
Warunki otrzymania wsparcia finansowego
§ 3.1. O dofinansowanie rozwoju sportu
kwalifikowanego mogą się ubiegać kluby sportowe, które spełniać będą warunki określone w
pkt 1 lub 2 tj.:
1) biorą udział w rozgrywkach objętych regulaminem polskich związków sportowych i
osiągają znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym,
2) prowadzą szkolenie w grupach młodzieŜowych
i osiągają znaczące wyniki we współzawodnictwie ogólnopolskim i międzynarodowym.

2)

3)

2. Klub sportowy ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek do Prezydenta
Miasta SkarŜyska-Kamiennej o udzielenie dotacji
celowej.

4)

3. ZłoŜenie wniosku o udzielenie dotacji celowej nie jest równoznacznie z jej przyznaniem.

5)

4. Z dotacji celowej mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w
określonej dyscyplinie sportu kwalifikowa-

nego w szczególności zgrupowań i obozów
sportowych,
udziału klubu lub zawodnika tego klubu w
zawodach lub imprezach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego (m.in. obsługa sędziowska, obsługa medyczna, ubezpieczenie sportowe zawodników, przewóz na
zawody, artykuły spoŜywcze, odŜywki, woda
mineralna)
zakupu sprzętu sportowego dla klubu lub
ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego
słuŜącego uprawianiu sportu kwalifikowanego,
wypłaty wynagrodzeń dla osób posiadających
odpowiednie uprawnienia do przygotowywania
zawodnika lub zawodników danego klubu do
udziału we współzawodnictwie w określonej
dyscyplinie sportu kwalifikowanego,
kosztów pośrednich (np. obsługa księgowa,
utrzymanie rachunku bankowego), związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące
maksymalnie 10 % wysokości dofinansowania.

5. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

Dziennik Urzędowy
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1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub
działaczy klubu sportowego,
2) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub
sportowy zawodnikom,
3) transfery zawodnika z innego klubu sportowego
4) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałoŜonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,
5) zobowiązania klubu sportowego z tytułu
zaciągniętej poŜyczki, kredytu lub wykupu
papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłuŜenia,
6) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji,

Poz. 2528

7) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu słuŜących
do uprawianiu sportu kwalifikowanego,
6. Kwota dofinansowania realizacji danego
przedsięwzięcia z budŜetu Miasta SkarŜyskaKamiennej nie moŜe przekroczyć 95 % jego kosztów.
7. Przedsięwzięcie finansowane z dotacji
celowej nie moŜe być jednocześnie finansowane
z innych źródeł budŜetu gminy.
8. Forma wypłaty przyznanej dotacji celowej przyznanej klubom sportowym, zostanie
określona w umowie.

Rozdział III
Tryb udzielenia dotacji
§ 4.1. Dotacja celowa na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego
moŜe być przyznana przez Prezydenta Miasta
SkarŜyska-Kamiennej na wniosek klubu sportowego.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o
wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta SkarŜyska-Kamiennej.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 naleŜy składać w terminie do 15 października roku
poprzedzającego rok budŜetowy, w którym
przedsięwzięcie ma być realizowane.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1,
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały
5. Do wniosku naleŜy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie licencji
przyznanej przez właściwy polski związek
sportowy,
2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji
właściwych dla formy organizacyjnej danego
klubu sportowego,
3) aktualny statut.
6. Wnioski niekompletne, bądź zgłoszone
po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji celowej.
§ 5.1. Oceny złoŜonych wniosków dokona
komisja powołana w drodze zarządzenia przez
Prezydenta Miasta SkarŜyska-Kamiennej, w którym
określony będzie takŜe regulamin pracy komisji.

2. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej
wysokości podejmuje Prezydent Miasta SkarŜyska-Kamiennej w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budŜecie miasta SkarŜyskaKamiennej. Decyzja Prezydenta Miasta SkarŜyska-Kamiennej jest ostateczna i nie przysługuje
od niej odwołanie.
3. Decyzja Prezydenta Miasta SkarŜyskaKamiennej w sprawie przyznania lub odmowy
przyznania dotacji celowej zapada w terminie 60
dni od daty przedłoŜenia propozycji wysokości
dofinansowania przez komisję.
4. Przy ocenie złoŜonych wniosków bierze
się pod uwagę:
1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla
rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie
miasta SkarŜyska-Kamiennej.
2) wysokość środków budŜetowych przeznaczonych na rozwój sportu kwalifikowanego
w danym roku budŜetowym,
3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym wnioskodawcy.
5. Wysokość przyznanej dotacji moŜe być
niŜsza od wnioskowanej przez klub sportowy. W
takim przypadku warunkiem zawarcia umowy
jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.
6. Wykaz klubów sportowych, którym
przyznano dotację zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta SkarŜyska-Kamiennej.
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Rozdział IV
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 6.1. Z klubem sportowym, któremu została przyznana dotacja celowa na realizacje
przedsięwzięcia zawarta zostanie umowa.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy,
2) opis przedsięwzięcia na jakie dotacja została
przyznana i termin jego wykonania,
3) wysokość dotacji udzielonej klubowi wykonującemu przedsięwzięcie i tryb płatności,
4) termin wykorzystania dotacji nie dłuŜszy niŜ
do 31 grudnia danego roku budŜetowego,
5) tryb i zakres kontroli realizowanego przedsięwzięcia,
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
oraz termin zwrotu niewykorzystanej części
dotacji,
7) warunki rozwiązania umowy,
8) zasady wydatkowania i rozliczenia dotacji z
uwzględnieniem Prawa o zamówieniach publicznych, ustaw o rachunkowości i finansach publicznych
9) termin i zakres sprawozdania o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 .
3. Integralnym elementem umowy jest
ostateczny kosztorys przedsięwzięcia.
4. Dotację celową na realizację przedsięwzięcia przekazuje się na rachunek bankowy
klubu sportowego na warunkach określonych w
umowie.
5. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze
dwustronnego aneksu zawartego w formie pisemnej, z zastrzeŜeniem, Ŝe zmiana umowy nie
moŜe powodować zwiększenia kwoty przyznanej
dotacji celowej, ani istotnego odstępstwa od
załoŜeń przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 2
pkt 2.
6. W umowie moŜna zawrzeć postanowienia dopuszczające dokonanie przez klub sportowy przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu
projektu do 20 % istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności anektowania umowy.
7. Przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztorysu przekraczające 20 % kwoty danej pozycji
kosztorysu wymaga podpisania aneksu do
umowy.
8. Podmiot otrzymujący dotację celową
nie moŜe wykorzystać środków przeznaczonych

na realizację przedsięwzięcia na cele inne niŜ
określone w umowie.
9. Podmiot otrzymujący dotację celową
ma obowiązek w kaŜdym czasie poddać się kontroli gminy oraz przedstawić na wezwanie
wszelkie dokumenty związane z realizacją dotowanego przedsięwzięcia.
§ 7. Przypadki i zasady zwrotu dotacji celowej określone są w przepisach art. 145 i 146
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).
§ 8.1. Umowa, o której mowa w § 6 ust. 1
moŜe być rozwiązana na mocy porozumienia
stron umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoŜliwiają wykonywanie
umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na
mocy porozumienia stron w przypadku określonym w ust. 1 skutki finansowe oraz ewentualny
zwrot środków finansowych strony określą w
sporządzonym protokole.
3. Umowa moŜe być rozwiązana przez
Gminę SkarŜysko-Kamienna ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji celowej
niezgodnie z przeznaczeniem
2) nieterminowego lub nienaleŜytego wykonywania umowy, w tym w szczególności
zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie
wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
3) przekazania przez klub sportowy część lub
całość dotacji celowej osobie trzeciej, pomimo Ŝe nie przewiduje tego umowa określona w § 6 ust. 1,
4) odmowy przez klub sportowy poddania się
kontroli lub w terminie określonym przez
Gminę SkarŜysko-Kamienna nie doprowadzenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
5) nieprzedłoŜenia sprawozdania o którym
mowa w § 9 ust. 1 i 2.
4. Rozwiązując umowę, Gmina SkarŜyskaKamiennej określi kwotę dotacji podlegającej
zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o
których mowa w ust. 3, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z
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budŜetu miasta, termin jej zwrotu oraz nazwę i
numer rachunku bankowego, na który naleŜy
dokonać wpłaty.
§ 9.1. Przyznana dotacja celowa podlega
rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
2. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłoŜenia sprawozdania w terminach określonych w umowie
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nie później jednak niŜ 30 dni po zakończeniu
realizacji przedsięwzięcia.
3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji celowej, niewykorzystana część dotacji
celowej podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od
określonego w umowie dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
4. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę SkarŜysko-Kamienna
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 10. Wyjątkowo w roku 2009 wnioski o
udzielenie wsparcia finansowego na bieŜący rok
budŜetowy powinny być złoŜone w ciągu 7 dni
od dnia wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały.
§ 11. Informację o wykorzystaniu dotacji
celowych udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego Prezydent Miasta SkarŜyska-Kamiennej

przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budŜetu miasta.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta SkarŜyska-Kamiennej
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/61/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 30 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1
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POUCZENIE

2529
UCHWAŁA Nr XXXVIII/62/2009
RADY MIASTA SKARśYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto SkarŜysko-Kamienna
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednol.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednol.:

Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298 z późn.
zm.) - Rada Miasta SkarŜyska-Kamiennej, uchwala
co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1.1. Stypendium sportowe, zwane dalej
„stypendium”, ma na celu wspieranie:
1) zawodników szczególnie uzdolnionych, w
kategorii juniorów młodszych, juniorów,
młodzieŜowców lub seniorów, którzy uprawiają dyscyplinę olimpijską lub będących
medalistami mistrzostw Polski, albo mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, lub
Igrzysk Olimpijskich,
2) zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Paraolimpijskich, będących medalistami mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, Igrzysk Paraolimpijskich,

3) zawodników szczególnie uzdolnionych innych niŜ wymienieni w pkt 1 w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.
2. Stypendium moŜe być przyznane zawodnikom o których mowa w ust.1, zrzeszonym
w klubach sportowych i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę i działających na
terenie miasta SkarŜyska-Kamiennej.
§ 2.1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek klubu lub stowarzyszenia kultury
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fizycznej, zwanych dalej „wnioskodawcą”, w
którym zawodnik jest zrzeszony:
1) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2
- maksymalnie na okres roku kalendarzowego,
2) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 3
- nie więcej niŜ na 6 miesięcy.
2. Wnioski o stypendium składa się do
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w SkarŜysku-Kamiennej w terminie do
31 grudnia kaŜdego roku kalendarzowego, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach - do
15 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
W tym przypadku stypendium przyznawane jest
na okres nie dłuŜszy niŜ pozostający do końca
danego roku kalendarzowego.
3. Wzory wniosków, o których mowa w
ust. 2, zawarte są w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złoŜonym wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca jest zobowiązany do
ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania
do ich usunięcia.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złoŜenia wniosku po terminie,
2) nie usunięcia braków formalnych wniosku w
terminie określonym w ust. 4 ,
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, dołącza się:
1) w przypadku określonym w § 1ust.1 pkt 1 i 2:
a) dokument potwierdzający przynaleŜność
zawodnika do klubu lub stowarzyszenia
kultury fizycznej,
b) kserokopię licencji zawodnika poświadczoną za zgodność z oryginałem, wydaną
przez właściwy polski lub okręgowy
związek sportowy w przypadku jej posiadania przez zawodnika,
c) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta
SkarŜyska-Kamiennej o okolicznościach
skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium,
2) w przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 3:
a) dokument potwierdzający przynaleŜność
klubową zawodnika,
b) zgłoszenie zawodnika do rozgrywek ligowych kadry pierwszego zespołu w danej dyscyplinie sportu, potwierdzone
przez właściwy polski lub okręgowy
związek sportowy,
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c) kserokopię licencji zawodnika poświadczonej za zgodność z oryginałem, wydanej
przez właściwy polski lub okręgowy związek
sportowy w przypadku jej posiadania,
d) zobowiązanie zawodnika i wnioskodawcy
do informowania Prezydenta Miasta
SkarŜyska-Kamiennej o okolicznościach
skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.
7. Stypendium wypłacane jest za pełny
miesiąc kalendarzowy .
§ 3. Postanowienia § 2 niniejszej uchwały
nie mają zastosowania w przypadku wnioskodawcy, który otrzymał dofinansowanie w danym
roku kalendarzowym z budŜetu Gminy w wysokości większej niŜ 200 000 złotych.
§ 4.1. Przyznawanie stypendium następuje
w oparciu o kryteria określone w niniejszej
uchwale oraz wyniki sportowe uzyskane przez
zawodnika. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania wnioskodawcy i miasta
SkarŜyska-Kamiennej.
2. Zawodnikowi moŜe być przyznane na
podstawie postanowień niniejszej uchwały w
roku kalendarzowym jedno stypendium sportowe zaproponowane przez wnioskodawcę.
§ 5.1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i
cofa Prezydent Miasta SkarŜyska-Kamiennej w
drodze decyzji.
2. ZłoŜenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
3. Od decyzji Prezydenta Miasta SkarŜyska-Kamiennej w przedmiocie przyznania lub
odmowy przyznania stypendium odwołanie nie
przysługuje.
4. Wniosek o przyznanie stypendium, po
sprawdzeniu w zakresie wymogów formalnych
stanowi przedmiot opinii Rady Sportu, w której
Rada odnosi się do tego, czy zawodnik i jego
wniosek spełniają przesłanki z § 1 i § 2 oraz
przedstawia Prezydentowi Miasta SkarŜyskaKamiennej własną propozycję odnośnie zasadności przyznania stypendium, okresu i kwoty
stypendium.
5. Opinię z ust. 4 Rada Sportu wydaje na
posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego
Rady Sportu w terminie nie dłuŜszym niŜ 21 dni
od dnia spływu wniosku do Rady Sportu.
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6. Opinia Rady Sportu nie jest wiąŜąca dla
Prezydenta.
7. O sposobie załatwienia wniosku Prezydent niezwłocznie informuje drogą pisemną
wnioskodawcę, przedstawiając:
1) w przypadku wniosku załatwionego pozytywnie - informację o przyznaniu stypendium sportowego, o jego kwocie oraz terminie podpisania umowy stypendialnej;
2) w przypadku wniosku załatwionego odmownie - uzasadnienie odmowy przyznania
stypendium sportowego.
8. Termin podpisania umowy stypendialnej
nie moŜe być krótszy niŜ 14 dni od dnia doręczenia
powiadomienia o którym mowa w ust. 7 pkt 1.
§ 6. Podstawą wyliczenia kwoty stypendium jest kwota minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązująca na dzień 1 stycznia roku
bieŜącego roku kalendarzowego, w którym wypłacane będzie stypendium.
§ 7.1. Wysokość środków finansowych
przeznaczonych na stypendia określa się corocznie w uchwale budŜetowej.
2. Kwota stypendium sportowego stanowi
sumę równych rat miesięcznych.
3. Wysokość miesięcznej raty stypendium
sportowego moŜe wynosić:
1) dla zawodników - uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - do 40 % kwoty, o której
mowa w § 6;
2) dla zawodników - uczniów szkół ponadgimnazjalnych - do 50 % kwoty, o której mowa w § 6;
3) dla zawodników będących juniorami pracujących lub niepracujących po zakończeniu
realizacji obowiązku nauki - do 65 % kwoty, o
której mowa w § 6;
4) dla zawodników będących juniorami studiujących na studiach dziennych - do 75 % kwoty, o której mowa w § 6;
5) dla zawodników - seniorów do 100 % kwoty,
o której mowa w § 6.
§ 8.1. Umowa stypendialna zawierana
pomiędzy zawodnikiem a Prezydentem reprezentującym Miasto SkarŜyska-Kamienna określa:
1) strony umowy;
2) wysokość i terminy przekazywania stypendium sportowego;
3) numer rachunku bankowego, na który będą
przekazywane raty stypendium;
4) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego powiadomienia właściwego do spraw
kultury fizycznej wydziału Urzędu Miasta
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SkarŜyska-Kamiennej o utracie uprawnień
do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:
a) zaprzestaniu
uprawiania
dyscypliny
sportu objętej programem szkolenia;
b) trwającym przeszło dwa tygodnie braku
przynaleŜności do klubu sportowego prowadzącego działalność w zakresie dyscypliny sportu, której dotyczy stypendium
c) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia;
d) dolegliwościach zdrowotnych uniemoŜliwiających uprawianie sportu,
5) zobowiązanie się przez zawodnika do powiadomienia właściwego do spraw kultury
fizycznej wydziału Urzędu Miasta SkarŜyskaKamiennej cokwartalnych informacji o stanie
wykonania programu szkolenia, poświadczonych przez polski związek sportowy lub
klub sportowy zrzeszający zawodnika;
6) zobowiązanie się zawodnika do niezwłocznego
powiadomienia wydziału do spraw kultury
fizycznej Urzędu Miasta SkarŜyska-Kamiennej
o zmianie przynaleŜności klubowej;
7) zobowiązanie zawodnika do zwrotu bezprawnie wypłaconego stypendium i odsetek
ustawowych
2. Umowę stypendialną sporządza się w
trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu
otrzymują strony umowy. Trzeci egzemplarz
przesyłany jest do klubu sportowego zrzeszającego zawodnika.
3. W wydziale Urzędu Miasta SkarŜyskaKamiennej merytorycznie właściwym do spraw
kultury fizycznej przechowywane są:
1) umowy stypendialne wraz z wnioskami o
stypendia i towarzyszącymi im dokumentami oraz dotyczącymi danego stypendium
opiniami Rady Sportu;
2) podjęte postanowienia o wstrzymaniu wypłaty, o wznowieniu wypłaty i o cofnięciu
stypendium sportowego.
4. Członkom Rady Sportu przysługuje
prawo wglądu do dokumentów z ust. 3, z
uwzględnieniem wymagań ochrony informacji
niejawnych.
5. Po zaprzestaniu wypłaty stypendium
zawodnikowi-licencjonowanemu przesyła się
zaświadczenie potwierdzające okres wypłacania
stypendium, przewidziane w art. 36 ustawy o
sporcie kwalifikowanym.
§ 9.1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się
w następujących przypadkach:
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1) złoŜenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem,
2) gdy zawodnik zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego, co zostanie potwierdzone na piśmie przez wnioskodawcę,
3) gdy zawodnik odmówił udziału w zawodach
objętych programem szkolenia, rozgrywkach
ligowych,
4) gdy zawodnik został zawieszony w prawach
zawodnika lub przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego związku
sportowego,
2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na
czas trwania przyczyn wymienionych w ust 1,
nie krótszy niŜ jeden miesiąc.
3. Wypłatę stypendium wznawia się na
wniosek złoŜony przez wnioskodawcę, po ustaniu przyczyny wstrzymania jego wypłaty, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został złoŜony.
§ 10.1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach:
1) złoŜenia przez wnioskodawcę pisemnego
wniosku o wycofanie stypendium wraz z
uzasadnieniem,
2) zawodnik nie realizuje programu szkoleniowego,
3) zawodnik wystąpił z dotychczasowego klubu
sportowego lub stowarzyszenia kultury
fizycznej, który był wnioskodawcą
4) upłynęły 3 miesiące od daty wstrzymania
wypłacania stypendium, a nie wystąpiły okoliczności o których mowa w § 9 ust. 3
5) zawodnik został skazany za popełnienie
przestępstwa z winy umyślnej.
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6) zawodnik naruszył ogólno przyjęte normy
moralne,
7) zawodnik utracił zdolność do uprawiania
sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych
stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej stypendium jest wypłacane przez okres nie
dłuŜszy niŜ 3 miesiące.
3. Utrata prawa do pobierania stypendium
następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 i 2.
4. JeŜeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, zawodnik nie powróci do realizacji
programu szkolenia, stypendium ulega cofnięciu. Przewiduje się moŜliwość przedłuŜenia
okresu wypłacania stypendium z przyczyn zdrowotnych w przypadkach uzasadnionych (przewlekła kontuzja, wypadki losowe).
5. W przypadku cofnięcia stypendium dla
zawodnika, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
wnioskodawca moŜe złoŜyć wniosek o przyznanie stypendium innemu zawodnikowi.
§ 11. Wykaz zawodników, ich osiągnięcia
oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta
SkarŜyska-Kamiennej.
§ 12. Stypendium wypłacone w oparciu o
nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w SkarŜyskuKamiennej wskazany w umowie wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.

Rozdział II
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 13. Wyjątkowo w roku 2009 wnioski
o udzielenie stypendiów w bieŜącym roku budŜetowym powinny być zło one w ciągu 7 dni od
dnia wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta SkarŜyska-Kamiennej.

§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta: B. Ciok
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Załączniki do uchwały Nr XXXVIII/62/2009
Rady Miasta SkarŜyska-Kamiennej
z dnia 30 czerwca 2009r.
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